
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA JAPAN KANSAI AUTUMN  
ศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม จิตวิญญาณจากพระอาทิตย์ 

 
โปรแกรมเดินทางวันที่  30 ต.ค– 3 พ.ย / 20 – 24 พ.ย / 27พ.ย–1 ธ.ค 57 
2557 

วันแรก...ของการเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาติแห่งซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG ) สายการบินประจ าชาติ ด้วยความมั่นใจ   
ความอบอุ่นที่พร้อมดูแลทุกท่านจากภาคพื้นประเทศไทย มุ่งตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น 

20.30    ลีลาวดี ฮอลิเดย์เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี-ฝ่ายขายขออนุญาตเข้าไป 
สวัสดีทุกท่านและคอนดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข 

23.30    ทะยานสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 622 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย  
ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 6 ช.ม. 

 



 

 
 

วันที่สอง...เดินทางถึงน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย์  สัมผัสความเป็นมาของห้วงเวลาแห่งอดีตที่ยังคงอยู่ของเมือง 
        ดนิแดนแหง่ความศกัดิ์เมืองวากายะม่า 

06.25 รับรุ่งอรุณโอฮาโย (おはよう) ณ สนามบินคันไซ สนามบินระดับมาตรฐานสากล 
รสแรก เพื่อรับรู้...ต้อนรับท่านด้วยบรรยากาศการร่วมรับประทานอาหารญี่ปุ่นมาตรฐานโรงแรมแอร์พอร์ตใกล้สนามบินเพื่อกระชับเวลาเรียน
เชิญท่านมุ่งหน้าสู่ ... 
 

 

โคยะซัง ( 高野山) ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2004 เป็นสถานที่สักการะ

ทางศาสนาพุทธส านักชินงอน ก่อตั้งโดยนักบวชคุไค เมื่อประมาณ 1,200 ปีมาแล้ว บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีวัดมากมายกว่า 100 แห่ง จึงเป็นที่สนใจของ
นักท่อง เที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติตลอดทั้งปี ซึ่งที่โคยะซังนี้มีความงามที่แตก ต่างกันไปในทุกฤดูกาล 

และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนอันมงคล 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... 

ชมความน่ารักของนายสถานี รถไฟแมว ทามะ (たま)  จุดก าเนิดเกิดขึ้นที่ เมืองวากายาม่า เมืองชนบทเล็กๆ ที่เงียบเหงาที่นี่  เจ้าทามะ  ก็เดิมติดตาม

เขามาทุกวัน ซึ่งกิจกรรมประจ าวันของเจ้าทามะ ก็คือ การนั่งเฝ้าเจ้าของ หลับบ้าง ตื่นบ้าง พอนานๆวันเข้า เจ้าแมวตัวนี้ ชักเริ่มเรียนรู้ภาษามากขึ้น 
บางครั้ง เจ้าทามะ เดินเล่นบริเวณสถานีรถไฟ แล้วเห็นผู้โดยสารมาใช้บริการ ตัวมันจะเดินเข้าไปเคล้าเคลีย ให้ผู้คนลูบเล่น แล้วพวกเขาก็ถ่ายรูปคู่กับมัน 
บางทีก็นั่งตามชานชาลาสถานีรถไฟ เพื่อรอขบวนรถไฟว่ิงเข้ามา เปรียบเสมือนเป็นพนักงานต้อนรับ  

 



 

เมืองโกเบหนึ่งในเมืองท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศกับตะวันตกเมื่อปีค.ศ.1868น าท่านนั่งกระเช้าสูย่อดเขาร็อคโค(六甲山)ยอดเขาที่สูง
ที่สุดในเมืองโกเบและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติจากทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะทาง932 เมตรจากตรงยอดเขาท่านสามารถชมความงามของ
อ่าวโอซาก้าได้โดยรอบจากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ ที่งดงามริมอ่าวโกเบ หรือฮาร์เบอร์แลนด์โดยมีพิธภัณฑ์ทางทะเลโกเบและหอคอยโกเบ
สัญลักษณ์ของเมือโกเบ 
 
เย็น พร้อมบริการท่านด้วย “ เนื้อโกเบ ” 1 ใน 3 สุดยอดเนื้อของญี่ปุ่น ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ เนื้อฮิดะ เนื้อมัตซึซากะและเนื้อโกเบ ทั้ง 3 มา
จากวัวพันธุ์ดีสายพันธุ์ “ วากิว ” ทั้งสิ้น แตกต่างที่วิธีการเลี้ยงดู คือ เนื้อฮิดะเลี้ยงด้วยวิธีการตอนท าให้เนื้อนุ่ม มไีขมันมาก  ต่อมาคือเนื้อมัตซึ
ซากะเลี้ยงในทุ่งโล่งกว้างแบบธรรมชาติท าให้เนื้อมีมันน้อย ส่วนโกเบพิเศษกว่าเนื้ออ่ืนนั่นคือเลี้ยงด้วยเบียร์และมีวิธีการนวดเนื้อท าให้ไขมันแทรกเข้า
ไปในเนื้อ ลักษณะคล้ายเนื้อโทโร่ของปลาทูน่าใหญ่ หากทานเคียงไวน์แดงจะได้รสชาติที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งเราคัดสรรโกเบคุณภาพมาเพื่อรับรอง
ท่านให้เป็นอีกหนึ่งของความพิเศษที่น่าจดจ า 

ที่พัก OKURA KOBE HOTELหรือเทียบเท่า 
ครบสรรพด้วยความสะดวกสบาย  เป็นอีกหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่เราคัดสรรมารับรองท่านในค่ าคืนของโกเบอันแสน
พิเศษ ...   
 
 

 



 

วันที่สาม... ส าหรับวันนี้เรียนเชิญทุกท่านสัมผัสกับความทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น จากวันเดินทางที่ผ่านมาท าให้รู้สึกว่าประเทศนี้ สามารถเก็บความ
ล้ าค่าจากอดีต วิวัฒนาการสู่อนาคตไม่สิ้นสุดจริง ๆ ... 
เช้ารับรองท่าน ณ โรงแรม  เพื่อดื่มด่ าช่วงเวลาอาหารเช้าอันแสนพิเศษ 
 

 

เมืองโกเบ (神戸市)เมืองท่าใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันไซ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญ่ีปุ่น ที่ท าการค้าขายกับ ประเทศจีนและเกาหลี และยังเป็นเมืองที่

เคยเกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของญ่ีปุ่น จากพิบัติภัยแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ริกเตอร์ ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2538 ซ่ึง
เป็นโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดของเมืองโกเบเนื่องจากเป็นเมืองท่าเก่าแก่ของญ่ีปุ่น เมืองโกเบจึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เริ่มต้นส ารวจ
เมืองกันที่ หอคอยอ่าวโกเบ สถานที่ที่ได้ชมความงดงามของตัวเมืองโกเบได้อย่างจุใจ ส าหรับตัวหัวคอยนั้นมีความสูงถึง 108 เมตร ส าหรับคนที่สนใจ

อยากจะชมความงดงามของเมืองโกเบ ที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวยาม อันงดงาม  หลังจากนั้นน าท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์  (神戸ハーバーランド

)สถานที่พักผ่อนยอดนิยมของหนุ่มสาว เป็นแหล่งรวมคาเฟ่แหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งรวมความบันเทิงตั้งอยู่ริมน้ าและเดินเล่น ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ
ทิวทัศน์ที่งดงามริมอ่าวโกเบ โดยมี พิพิธภัณฑ์ทางทะเล โกเบ และหอคอยโกเบ สัญลักษณ์ของเมืองโกเบเป็นฉากหลัง หลังจากที่ชมความงดงาม
ด้านบนของเมือง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...บริการท่านด้วย ชาบูชาบู รสชาติล้ าเลิศ  

  



สู่ ชินไซบาชิ ... ศูนย์รวมแห่งนครคันไซ 
สถานที่ศูนย์กลางทางการค้า แฟช่ันดีไซน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมของฝาก ที่นี่ทุกสิ่งที่ท่านคิดถึง สามารถจัดหาเพื่อครอบครองได้ทั้งสิ้น … 

ค่ า  
 

HYATT REGENCY OSAKA HOTELหรือเทียบเท่า 
 โรงแรมที่ ครบสรรพด้วยความสะดวกสบาย  เป็นอีกหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่เราคัดสรรมารับรองท่านในค่ าคืนอันแสน
พิเศษ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี.่..เดินทางถึงน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย์  สัมผัสความเป็นมาของห้วงเวลาแห่งอดีตที่ยังคงอยู่ของเมือง 
เกียวโต ปราสาททอง วัดคิโยมิซุ และย่านกิออง...  

 
เช้ารับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ตั้งแต่ 7.00 น. เพื่อดื่มด่ าช่วงเวลาอาหารเช้าอันแสนพิเศษ 
 

นครเกียวโต หรือเคียวโตะ (ญี่ปุ่น: 京都市  Kyoto-shi ) เป็นเมืองเอกของจังหวัดเคียวโตะ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น  
หนึ่งในข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ คือ เมืองนี้ถูกถอดแบบมาจากนครฉางอานในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือบรรยากาศภายในเมืองเก่าแห่งนี้
ถูกเก็บรักษาไว้ เฉกเช่นเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา...   

ปราสาททองหรือวัดคินคะกุจิ   
สถานที่ที่เป็นมรดกโลก เดิมทีท่านโชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ ( Ashikaga Yoshimistsu ) และบุตรชายของเขาเป็นเจ้าของพลับพลาหลังนี้ ก่อนที่จะยกให้เป็น
ทรัพย์สมบัติของวัดโรกุนนอนจิ(Rokuonji:อีกช่ือของวัดคิโยมิสึ)เรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หลายครั้งถูกน าไปผูกเล่าเป็นการ์ตูนชื่อดังเณรน้อยเจ้า
ปัญญา ที่ส าคัญ หญ้าทุกเส้น ไม้ใหญ่ยืนต้น หิน ดิน ทราย ทุกอณูล้วนผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน ทุกชิ้นเป็นของโบราณที่ทรงคุณค่าทั้งสิ้นพอมาถึง
สถานที่แห่งนี้ จะรู้สึกได้ว่าช่วงเวลาจากอดีตออกมาทั้งทายต้อนรับ เริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัสสวนโบราณตามวิถีแห่งเซน ที่รังสรรค์ตามปรัชญาของ
ความว่างเปล่า การคืนสู่ธรรมชาติ เรียงรายกระจายตัวพร้อมต้อนรับ ต้นไม้ของที่นี่อายุ 120 ขึ้นไปทั้งสิ้น ความรู้สึกแรกที่สัมผัสถึง คือ ความสงบ
เสมือนความสงบที่ได้รับผ่านสายตาผู้อาวุโส เดินชมสวนได้สักระยะ      จะต้องหยุดพักตระหนักในความงดงามของ
สระน้ าที่สงบนิ่งสะท้อนภาพของปราสาทสีทองบนผิวน้ าเสมือน        มีปราสาท
สองหลังยากแยกแยะ โดยความงดงามของปราสาทนี้เป็น        ความงดงามที่เป็นที่สุด
แล้วในสายของคนทั้งโลก จนได้ชื่อว่า                 “มรดกโลก”ดังที่กล่าว
ตอนต้นความทรงคุณค่าของ          ตัวปราสาทที่ปิดทับด้วย
แผ่นทองแท้ไว้โดยรอบอีกทั้งสถาปัตย์โดยรอบ       ที่รวบรวมงานช่างหัตถศิลป์ของชาวญี่ปุ่น
ไว้ครบถ้วน ทั้งมวล... 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...หากมาถึงเมืองเกียวโตนั้น คงต้องลิ้มรสความอร่อย ของเทปุระ ในแบบฉบับกัยวโตดั้งเม 
ความพิถีพิถันแบบฉบับชาวเกียวโต ประดิษฐ์หารจากธรรมดามาเป็นอาหารที่รสชาติล้ าเลิศ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดคิโยะมิซุ (ญี่ปุ่น: 清水寺Kiyomizudera 

วัดน้ าใส อายุ 1200 ปี คือ ช่ือที่ชาวไทยนิยม สถานที่นี้เป็นอีกหนึ่งในที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น  ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อัตลักษณ์ของวัดนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 สิ่ง สิ่งแรกคือวิหารไม้หลังใหญ่ที่มาพร้อมกับภาพทัศน์ระเบียงที่สวยที่สุดในโลกเสาค้ า
ฐานวิหารสูงตระหง่านสร้างด้วยซุงนับพันโดยวิธีการเข้าลิ่มไม้ ไร้การพึ่งพาจากตะปูโดยสิ้นเชิง  สิ่งสองคือสายน้ าบริสุทธิ์ 3 สายไหลจากน้ าตกโอตะวะ 
ที่ชาวญ่ีปุ่นนิยมดื่มเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรื่อง ความส าเร็จ ด้านการศึกษา ส่วนสิ่งที่สามนั้นคือ
วิหารแห่งเทพ โอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ ( OkuninushinoMikoto) เทพแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้ามี"ก้อนหินแห่งความรัก" 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 
เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก ตลอดไป ... 
ยังมีอีก 1 สถานที่ไม่ไกลเท่าไร น่าหลงใหลไม่แพ้กัน ยังคงด าเนินไปตามวิถี มีชีวิตคงอยู่ราว 200 ปี จากอดีตย่านกิออน ( GION ) ถนนสายนี้น่ารักมาก 
ๆ เรียงรายด้วยด้วยบ้านเก่าสองข้าง สมัยอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของเหล่าศิลปินและซามูไรมากมาย รวมถึงเหล่า “เกอิช า” สุดยอดศิลปิน
หญิงของญี่ปุ่น ที่ยังด ารงชีวิตอยู่จริงในปัจจุบัน การที่จะเป็นเกอิชาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเข้าใจถ่องแท้ในศิลปะการดนตรี การแสดง การฟ้อนร า 
การจัดดอกไม้ การแต่งหน้า รวมกว่า 20 แขนง ยังไม่นับความสามารถด้านจิตวิทยาเชิงเจรจาธุรกิจ ดังนั้นการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถเป็นเกอิชา
ได้จะต้องฝึกฝนอยู่ร่วม 15 ปี ทีเดียว ด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่นี้เอง ท าให้เกิดการถอดแบบผังเมืองไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ฮอลีวูด เรื่อง 
“Memoirs of Geisha” อันโด่งดังเปิดประสบการณ์ความทรงจ าที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในการมาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้  น าท่านสวมชุดกิโมโนในย่านกิ
ออน เดินเล่นพร้อมถ่ายรูปสัมผัสวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นดั่งเดิมในช่วงอากาศเย็นสบาย คนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กไปจนถึงคนมีอายุจะสวมชุดกิโมโนไป
ท าบุญ หรือในช่วงของวันส าคัญของชาติ และอีกประสบการณ์อันน่าประทับใจ กับพิธีชงชาอันเป็นเอกษณ์อันยากจะหาที่ใดลอกเลียนแบบ รับรู้ รับ
สัมผัสกับวัฒธนธรรมอันงดงามเรียนรู้ทุกการจัดการ เฉกเช่นคนญี่ปุ่นเอง  
 

เย็น ขาปูยักษ์  ความเป็นเอกลักษณ์แห่งประเทศญี่ปุ่น รับรสรับสัมผัสด้วยวิธีการปรุงอันหลากหลาย จากฝีมือเชฟ 
 มื้อพิเศษส่งท้ายต้อนรับการมาเยือนประเทศญี่ปุ่น บริการท่านด้วยปูยักษ์ลูกพระอาทิตย์ขนานแท้ที่ขึ้นชื่อ ในประเทศญี่ปุ่นนั้นยกย่องปูอยู่
เพียงแค่ 2 สายพันธุ์ สายพันธุ์แรก คือ สายพันธุ์ซูไว้  ขายาว ก้ามยาว มีลักษณะคล้ายปูอลาสก้า ท าให้หลายต่อหลายท่านเข้าใจผิด ส่วนสายพันธุ์ที่
สอง คือ สายพันธุ์ทาราบะ พันธุ์นี้ขาจะสั้นกว่า ตัวป้อมนิยมบริโภคก้าม เนื่องจากว่าก้ามมีขนาดใหญ่ เนื้อแน่น รสหวานละมุน น ามาปรุงแต่งเป็น
หลากหลายเมนู เทปัน ปิ้ง หรือต้มก็สุดแสนวิเศษ  เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเนื้อปูโดยแท้ .... 

 



 

 

วันที่หา้ ...ณ จุดที่การเดินทางแห่งความทรงจ าต้องบรรจบลงที่ปลายทาง 
เช้ารับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม เพื่อดื่มด่ าช่วงเวลาอาหารเช้าอันแสนพิเศษ 
11.00 ณ จุดที่การเดินทางแห่งความทรงจ าต้องบรรจบลงที่ปลายทาง อ าลาสนามบินนาริตะด้วยสายการบินไทยที่แสนอบอุ่น เพียงแค่แรกเห็น
พนักงานต้อนรับ เสมือนว่า ได้ถึงประเทศไทยแล้ว ทะยานสู่เมืองไทยด้วย TG623 ที่พร้อมดูแลตลอดการเดินทาง ทั้งด้านเครื่องดื่มหลายหลากและ
อาหารเย็นเลิศรส 

15.45  เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ มัคคุเทศก์ของท่าน ตลอดจน
ลีลาวดีฮอลิเดย์ ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจ ที่ให้เราบริหารจัดการช่วงเวลาแห่งความสุขของท่านและคนที่ท่านรัก หากมีเศษเสี้ยวของช่วงเวลา
ครั้งใดที่ท าได้ไม่เต็มที่หรือผิดพลั้งไป ต้องขออภัยอย่างสูงสุดและโปรดจงกรุณาแนะน าเราผ่านฝ่ายขายที่ดูแลท่าน เพื่อให้เราพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให้สมบูรณ์แบบ   

      ขอสัญญา ... นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคล    ผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์จะดูแลท่านได้ จะยินดี    อย่างเป็นที่สุด ... ลีลาที่เป็นตัวคุณ.. ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 

ลีลา... ที่เป็นตัวคุณ  
ลีลาวดี  ฮอลิเดย ์

 



 

อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลดท่านละ  
เดินทางชั้นบิสิเนสคลาส (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม Class Booking 

82,900.- 
81,900.- 
80,900.- 
79,900.- 
14,000.- 
19,000.- 
134,900.- 

79,900.- 
78,900.- 
77,900.- 
76,900.- 
14,000.- 
19,000.- 
134,900.- 

80,900.- 
79,900.-
78,800.- 
77,800.- 
16,000.- 
19,000.- 
134,900 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ 

799 
789 
769 
758 
140 
608 

799 
789 
769 
758 
140 
608 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน  

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ท่านขึ้นไป ** 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ) 
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

5. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!! 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000บาท  ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จํากัด 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 
ชื่อบัญชี  1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์บัญชีกระแสรายวัน    ธ.กสิกรไทย   เลขที่  718 - 1 - 04603 – 6 



2. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์   บัญชีกระแสรายวัน    ธ.กรุงไทย     เลขที่  981 - 0 - 40234 – 1 

 “การจ่ายส่วนที่เหลือ”กรุณาชําระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย7 วัน 

การยกเลิก  :  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น , หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ 
ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้น
ทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ  

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ี
มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  
ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง 
บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน
, การประท้วง, การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุ , ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 



15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า
เข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้า
หรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ัง
ได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบิน
จัดให้มา 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ 
ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเท่ียว 
24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว 
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้น
ทัวร์คณะส่วนตัว 
26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 
28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 
29. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   30 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ  
30. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 
31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ี
มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 
33. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 



34. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียว
ใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก
เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัด
หยุดงาน , การประท้วง , การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุ , ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอล
โปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 
35. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า
เข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้า
หรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 
36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
37. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 
38. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ัง
ได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบิน
จัดให้มา 
39. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทาง 


